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Training brochure 2017 

Een unieke combinatie van consultancy, on-site services, producten en training maakt ARG (Allied 

Reliability Group) tot een betrouwbare partner voor predictief en proactief onderhoud. Dit voor 

zowel publieke als private opleidingssessies. Onze ingenieurs beschikken over een jarenlange 

ervaring op het gebied van predictief onderhoud gebaseerd op trillingsmetingen, olieanalyse, 

Ultrasoonmetingen en thermografie. In verschillende takken van de industrie is ARG bij grote 

productiebedrijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het predictief onderhoud. Talrijke reële 

voorbeelden uit onze service afdeling staan dan ook garant 

voor praktisch gerichte opleidingen. 

ARG is verheugd om in samenwerking met Mobius Institute 

internationaal erkende opleidingen volgens ISO 18436.2 te 

kunnen aanbieden. Deze opleidingen bieden naast 

praktische kennis ook meer theoretische achtergrond, 

waardoor de cursist een beter begrip van trillingsanalyse 

verwerft en via een schriftelijk examen een internationaal 

erkend certificaat kan behalen. 

Mobius Institute is een organisatie, gevestigd bij Melbourne 

in Australië, en gespecialiseerd in opleidingen met betrekking 

tot trillingsanalyse. 

Mobius ontwikkelde tal van simulatoren die op een aan-

schouwelijke manier een brede waaier aan machine-

problemen illustreren. 

Bij de inschrijving ontvangt 

elke cursist online toegang tot 

‘Mobius IlearnVibration’ wat 

hem toelaat om voor, tijdens 

én na de opleiding door 

zelfstudie nog meer kennis op 

gebied van trillingsanalyse te 

vergaren. 

 

Elke cursist ontvangt bij de ISO 18436.2 opleidingen ook een Quick Reference Guide die zeer 

overzichtelijk de belangrijkste items in verband met probleemanalyse samenvat. Deze beknopte 

gids is ideaal als naslagwerk bij de dagelijkse analyses. 

Bijgevoegde gids geeft een overzicht van de opleidingen rond predictief onderhoud die ARG Emea 

in 2017 organiseert. 
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 Inleiding tot trillingsanalyse 
 

Deze ééndaagse cursus richt zich tot personen die in aanraking komen met predictief onderhoud 
op basis van trillingsmetingen, of tot zij die de mogelijkheden van deze techniek wensen te 
ontdekken. 

Aan de hand van tal van reële voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze onderhoudsfilosofie in 
praktijk kan worden gebracht en waar de interessante toepassingsdomeinen liggen.  Specifieke 
voorkennis is niet vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

 Overzicht van de verschillende onderhouds-
filosofieën: reactief, preventief, predictief en 
proactief onderhoud. 

 Basisbegrippen rond trillingsanalyse: tijdsignaal, FFT-
spectrum. 

 Overzicht van types trillingssensoren, toepassings-
domeinen, voor- en nadelen... 

 Trillingsanalyse in de praktijk: detectie van problemen als 
onbalans, resonantie, uitlijningsfouten, lagerschade... 

 Praktische demonstratie 

Doelgroep 

 Voor leidinggevenden, beginnende trillingsanalysten, productieverantwoordelijken,... 

 Geen ervaring vereist 

 

Duur 1 dag 

Data Deze cursus wordt 2x per jaar georganiseerd, maar kan ook on-site worden gegeven vanaf 4 

deelnemers. 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie TR-VIB1  
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 Trillingsanalyse voor gevorderden 
 

Deze tweedaagse cursus richt zich tot personen die nauw betrokken zijn bij predictief onderhoud 
op basis van trillingsmetingen. 

Aan de hand van talrijke praktische voorbeelden wordt 
getoond hoe gedetailleerde trillingsanalyse kan leiden tot 
het detecteren van mechanische en elektrische 
problemen op verscheidene types van roterende 
machines, gaande van eenvoudige pomp- of 
ventilatorgroepen, tot meer complexe machines zoals 
extruders, compressoren, afvul-installaties, persen, enz... 

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de bewaking van 
traagdraaiende assen met voorbeelden uit de papier-, 
voedings- & chemische nijverheid. 

Inhoud 

 Achtergrond bij trillingsanalyse : analyse van 
tijdsignaal & FFT-spectrum, het begrip faze, 
amplitude-modulatie, ... 

 Detectie van problemen als onbalans, resonantie, 
uitlijningsfouten, lagerspeling, lagerschade, 
riemproblemen, tandwielslijtage, cavitatie, 
smeringsproblemen... 

 Trillingsanalyse op reductiekasten 

 Trillingsanalyse en stroomanalyse voor detectie van 
elektrische problemen op AC- en DC-motoren 

 Geavanceerde analysetechnieken zoals order tracking, synchroon middelen, PeakVueTM 
(PeakVue is een hoogfrequente analysetechiek, gepatenteerd door Emerson/CSI) 

 Inleiding tot de analysetechniek ODS (Operating Deflection Shapes) 

Doelgroep 

 Voor analysten die zich wensen te verdiepen in de trillingsanalyse en toepassingen. 

 Enige meet- en analyse-ervaring is aanbevolen. 

 

 

 

Duur 2 dagen 

Data Deze cursus wordt 2x per jaar georganiseerd, maar kan ook on-site worden gegeven vanaf 4 

deelnemers. 

Handboek Nederlandstalige syllabus (250blz.) inbegrepen 

Referentie TR-VIB2 
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 Trillingsanalyse ISO 18436.2 - cat. I 

 

Deze 3-daagse cursus is een basis voor de trillingsanalyse.  De opleiding eindigt met een examen 
tot het behalen van het certificaat ‘Vibration 
Analyst’ ISO cat. I. 

De opleiding bestaat uit een theoretisch 
gedeelte waarin de achtergrond bij 
trillingsanalyse uitgebreid aan bod komt.  
Verder worden onderwerpen behandeld zoals 
meettechniek, het gebruik van een datacollector 
en praktische aspecten bij het opzetten van een 
predictief onderhoudsprogramma. De theo-
retische opleiding wordt geïllustreerd aan de 
hand van tal van reële voorbeelden. 

Specifieke voorkennis is voor deze opleiding 
niet vereist, maar het ‘Vibration Analyst’ ISO 
cat. I certificaat wordt, conform de ISO 18436 
norm, enkel overhandigd aan personen met zes 
maanden praktische ervaring in de uitvoering 
van trillingsmetingen.  Indien deze ervaring op 
het tijdstip van het examen nog niet opgebouwd is, wordt een tijdelijk getuigschrift afgeleverd, en 
krijgt de geslaagde cursist het certificaat op latere datum. 

Tijdens en na de opleiding krijgt de cursist online toegang tot de software IlearnVibration die voor 
zelfstudie kan aangewend worden. 

Inhoud 

 Basisbegrippen van trillingsanalyse (amplitude, frequentie, spectrum,...) 

 Trillingsopnemers en meettoestellen 

 Uitvoering van metingen met datacollectoren 

 Praktische aspecten van een predictief onderhoudsprogramma 

 Gebruik van normen en alarmwaarden 

 Interpretatie van de metingen: onbalans, uitlijning, lagerschade 

 Machinekennis pompen, ventilatoren, compressoren,... 

Doelgroep 

 Voor de beginnende trillingsanalyst met minimaal 6 maanden ervaring in het uitvoeren 
van metingen. 

 

Duur 3 dagen (examen op de 3de dag) 

Handboek Nederlandstalige syllabus en ‘Mobius Quick Reference guide’ inbegrepen 

Referentie TR-ISO1  
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 Trillingsanalyse ISO 18436.2 - cat. II 

 

Deze 4-daagse cursus geeft een diepgaander inzicht in de trillingsanalyse.  De opleiding eindigt op 
de 5de dag met een examen tot het behalen 
van het certificaat ‘Vibration Analyst’ ISO cat. II. 

Bij deze cursus wordt beduidend diepgaander 
ingegaan op de analyse van complexere 
machineproblemen zoals resonantie, en 
worden ook talrijke voorbeelden behandeld op 
machines zoals reductiekasten of laagtoerige 
toepassingen.  De opleiding geeft ook een 
beter inzicht in de theoretische achtergrond bij 
trillingsanalyse, waarbij  begrippen zoals 
sampling, aliasing of windowing in detail 
worden behandeld. 

Een goede basiskennis van de trillingsanalyse 
is gewenst.  Het ‘Vibration Analyst’ ISO cat. II 
certificaat wordt, conform de ISO 18436 norm, 
enkel overhandigd aan personen met achttien 
maanden praktische ervaring in de uitvoering 
van trillingsmetingen en analyses.  Indien deze ervaring op het tijdstip van het examen nog niet 
opgebouwd is, wordt een tijdelijk getuigschrift afgeleverd, en krijgt de geslaagde cursist het 
certificaat op latere datum. 

Tijdens en na de opleiding krijgt de cursist online toegang tot de software IlearnVibration die voor 
zelfstudie kan aangewend worden. 

Inhoud 

 Basisbegrippen van trillingsanalyse en data acquisitie 

 Signaalverwerking (resolutie, aliasing, Hanning window,...) 

 Uitvoering van trillingsanalyse op motoren, ventilatoren, 
pompen, reductiekasten, ... 

 Opmeten van eigenfrequenties en resonanties 

 Bepalen van criticiteit bij probleem diagnose 

 Machinekennis 

Doelgroep 

 Voor trillingsanalysten met minimaal 18 maanden ervaring in 
meten en analyseren. 

 
Duur 4 dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag) 

Handboek Nederlandstalige syllabus en ‘Mobius Quick Reference guide’ inbegrepen 

Referentie TR-ISO2 
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 Trillingsanalyse ISO 18436.2 - cat. III 

 

Deze 4-daagse cursus geeft een diepgaander inzicht in de trillingsanalyse.  De opleiding eindigt op 
de 5de dag met een examen tot het behalen van het certificaat ‘Vibration Analyst’ ISO cat. III en is 
bedoeld voor mensen in het bezit van een certificaat ‘Vibration Analyst ISO Cat. II’, die zich verder 
wensen te verdiepen in onderwerpen zoals signaalverwerking, tijdsignaalanalyse, hoogfrequente 
analysetechnieken voor detectie van lagerschade, ODS analyse, enz..  Aan de hand van praktische 
case studies worden verscheidene geavanceerde analystechnieken, zoals meerkanaals metingen 
of transient analyses, geïllustreerd. 

Het ‘Vibration Analyst’ ISO cat. III certificaat wordt, 
conform de ISO 18436 norm, enkel overhandigd aan 
personen met 36 maanden praktische ervaring in de 
uitvoering van trillingsmetingen en analyses.  Indien 
deze ervaring op het tijdstip van het examen nog niet 
opgebouwd is, wordt een tijdelijk getuigschrift 
afgeleverd, en krijgt de geslaagde cursist het 
certificaat op latere datum. 

Het gebruikte cursusmateriaal en de syllabus bij deze 
opleiding zijn Engelstalig.  De opleiding zelf alsook 
het examen is Nederlandstalig. 

 

Inhoud 

 Overzicht van ISO standaards, van toepassing bij conditiebewaking 

 Geavanceerde signaalverwerking (dynamisch bereik, coherentie,...) 

 Structuurdynamica: gedempte en ongedempte systemen 

 Detecteren en corrigeren van resonantieproblemen 

 ODS analyse: werkingsprincipe en praktische voorbeelden 

 Inleiding tot modale analyse 

 Hoogfrequente technieken voor detectie van lagerschade 

 Electrische stroommetingen en inleiding tot fluxmetingen 

 Inleiding tot orbitanalyse bij bewaking van glijlagermachines 

Doelgroep 

 Voor trillingsanalysten met minimaal 36 maanden ervaring in meten 
en analyseren, en in het bezit van een certificaat ‘Vibration Analyst 
ISO Cat. II’. 

 

 
Duur 4,5 dagen (examen op de 5de dag in de namiddag) 

Handboek Engelstalige syllabus en ‘Mobius Quick Reference guide’ inbegrepen 

Referentie TR-ISO3  
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 Inleiding tot Ultrasoon metingen  

 

Ultrasoon-inspectie is één van de standaardmethodes voor lekdetectie, lagertoestandbewaking,  
elektrische toepassingen, testen van condenspotten, klepinspectie, toestandbewaking van 
apparatuur enzovoort.  
 
Ultrasoon-detectoren zijn onmisbaar voor degelijk predictief 
onderhoud. Na deze opleiding van een halve dag beheerst 
u de basisprincipes van ultrasoon-inspectie en weet u wat 
er nodig is om deze vorm van condition monitoring verder 
uit te bouwen in uw onderhoudsorganisatie. 
 

Inhoud 

 Introductie en basis 

 Air born en mechanische ultrasoon technieken 

 Initiatie in elektrische problemen detecteren met ultrasoon  

 Applicatie voorbeelden 

 Initiatie in de ultrasoon-software mogelijkheden 

 Overzicht van de hardware 
 

 
 
 

Doelgroep 

Voor beginnende onderhoud specialisten, er is geen ervaring vereist. 

In samenwerking met 

 

 

 

 

 

 

Duur 1/2 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie IN-INTUS 
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 Ultrasoonmetingen Level 1 

Onze uitgebreide Ultrasound Level 1 training stelt u in staat om na de implementatie van een 
hoogwaardig ultrasound programma uw predictief onderhoud optimaal uit te voeren. Alle aspecten 
van Airborne en Structure Borne (lucht gedragen en structuur gedragen) ultrasone inspecties 
komen aan bod.  

Het kwalificatie-, trainings- en certificeringsprogramma van UE Systems (UEQ-TC-1A) is 
opgebouwd volgens de richtlijnen van de ‘American Society for Nondestructive Testing’ (ASNT): 
Recommended Practice SNT-TC-1A. Daarnaast is de Ultrasound training in overeenstemming met 
ISO 18436-8 voor inspectie en diagnose van machines. Om aan deze richtlijnen te voldoen en een 
officieel certificaat uit te kunnen geven, duurt de Level 1 training 32 uur. De score die tijdens het 
examen aan het einde van de training behaald moet worden is minimaal 80%. 

Inhoud 

 Introductie en Basis 

 Lekdetectie 

 Elektrische inspectie 

 Afsluiters en Condenspotten 

 Mechanische Inspectie 

 Overzicht van Software 

 Overzicht Ultratrend DMS 

 Overzicht UE Spectralyzer 

 Examen: (maximale tijd: 2 uur voor 100 vragen). 

 

 

 

 

Doelgroep 

 Voor beginnende onderhoudspecialisten  

 Geen ervaring vereist 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duur 5  dagen (examen op de 5de dag) 

Handboek Engelstalige syllabus inbegrepen 

Referentie TR-US1 
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 Inleiding tot Thermografie metingen 

 

Het gebruik van infrarood thermografie voor preventief en condition-based onderhoud wordt elk jaar 
belangrijker. De mogelijkheden van deze technologie zijn dan ook zeer breed. Na deze inleidende 
opleiding van een halve dag bent u vertrouwd met de basis-aspecten en -mogelijkheden van 
infrarood thermografie in een onderhoudscontext. Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. 

Inhoud 

 Introductie in thermografische 
beeldvorming en meetsystemen 

 Accurate temperaturen meten met een 
warmtebeeldcamera, rekening houdend 
met afstand, emissiviteit, reflectie,... 

 Interpreteren van thermografische beelden 

 Verslagen opstellen met de recentste 
software programma’s 

 Foute interpretaties vermijden (reflecties, 
hot spots, indirecte resultaten,...) 

 

 
 
 

 

 

 

Leerdoelstellingen 

 De basisbegrippen van infrarood thermografie beheersen 

 Temperaturen kunnen meten met een warmtebeeldcamera op basis van 
verschillende parameters 

 Thermografische beelden kunnen interpreteren 

 Verslagen kunnen opstellen 

 De valkuilen van thermografie kunnen vermijden 

 

Doelgroep 
Iedereen die de basis van thermografie wil leren kennen in een technische omgeving. 

In samenwerking met 

 

 
Duur 1/2 dag  

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie IN-INTIR 
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 Thermografie Level 1  

ARG werkt samen met ITC (Infrared Training Center) om gecertifieerde trainingen level 1 
thermografie aan te kunnen bieden. De Level 1 cursus focust zich op predictief onderhoud 
toepassingen voor de nieuwe infrarood camera gebruikers. 

 

 

Inhoud ITC Level 1 

 Introductie in thermografische beeldvorming en meetsystemen 

 Accurate temperaturen meten met een warmtebeeldcamera, rekening houdend met 
afstand, emissiviteit, reflectie,...  

 Interpreteren van thermografische beelden 

 Professionele verslagen opstellen met de recentste software programma’s 

 Foute interpretaties vermijden (reflecties, hot spots, indirecte 
resultaten,...) 

 Intensieve ‘hands-on’ trainingsmodules om het maximum uit de 
thermografische camera’s te halen 

 

Doelgroep 

 Voor beginnende onderhoudsspecialisten  

 Geen ervaring vereist 

 

 

 

 

 

Duur  4 dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag) 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Ref. TR-IR1 voor Level 1  
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 Thermografie Level 2 

ARG werkt samen met ITC (Infrared Training Center) om gecertifieerde trainingen Level II 
thermografie aan te kunnen bieden. De Level II cursus is ontwikkeld voor de Level 1 
gecertifieerde thermografen die interesse hebben in meer geavanceerde thermografische 
toepassingen. 

 

 

Inhoud ITC Level 2 

 Versterken van de Level I thermografische training met de laatste nieuwe technologie 
en toepassingen 

 Je thermografische kennis verruimen 

 Dieper inzicht verwerven in de infrarode theorie, warmteoverdracht,... 

 Thermografische inspecties ontwikkelen 

 Inzicht verwerven in het elektromagnetisch spectrum 

 Berekenen van kosten met bijhorende software (software gratis voor de deelnemers) 

 Emissiviteit meten en interpreteren 

 Thermografische analyse kwaliteit verbeteren 

 IR inspectie verslagen opstellen met de recentste software 

 

Doelgroep 

 Voor level 1 gecertifieerde thermografen  

 Minstens 6 maanden ervaring 

 

 

 

 

 

Duur  4 dagen (examen op de 5de dag in de voormiddag) 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Ref. TR-IR2 voor Level 2 
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 Olieanalyse 

Deze ééndaagse cursus richt zich tot personen die de dagelijkse praktijk op gebied van smering 
wensen te optimaliseren, en tegelijk olieanalyse en het beheer van smeermiddelen in het 
algemeen wensen te implementeren als een substantieel onderdeel van het proactief onderhoud. 

Inhoud 

 Situering van olieanalyse tussen andere predictieve 
onderhoudstechnieken. 

 Theoretische achtergronden bij de werking van oliën en 
smeervetten. 

 Het beheer van een smeerprogramma: criteria bij 
selectie van smeermiddelen, stockage,... 

 Staalname 

 Vervuiling: oorzaken, gevolgen, meettechnieken 

 Analyse van slijtagedeeltjes (WDA of Wear debris 
analysis) 

 Praktijkgevallen 

 

Doelgroep 

 Onderhoudsspecialisten die conditiebewaking aan de hand van olie-analyse wensen 
uit te voeren. 

 Geen ervaring vereist. 

 Kennis van smering is een pluspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Duur 1 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie TR-OIL1 

Wear

Contamination Chemistry

Extreme

Alarm

Alert

High Normal

Normal

Trivector
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   Inleiding tot Lubrication Excellence  

 

Deze 1-daagse introductie tot RCL is een hands-on approach die het belang van smering naar een 
hoger niveau tilt.  Deelnemers van deze cursus worden in staat opportuniteiten te herkennen, te 
benoemen en om te zetten in akties die bijdragen tot de betrouwbaarheid van installaties. 
 

Inhoud 

 Inleiding tot smeertechnisch onderhoud 

 Wat draagt bij tot de betrouwbaarheid van installaties 

 In welke onderhouds strategie situeert zich smeertechnologie 

 Welke faktoren spelen een rol in een gebrek aan smering 

 Praktische tips in smeertechnisch onderhoud 

 Manueel versus automatisch smeren  

 Oliestaalname best practice 

 Meest voorkomende valkuilen en low-hanging fruits 
 

 Creëren van ownership en de route tot Smeertechnisch Onderhoud Coach 

 Fundamenten voor het stimuleren van een smeertechnisch onderhoud cultuur 

 Opstellen van een leertraject 

 De key elementen in het schrijven van Smeertechnische Job Plans 

 Nuttige KPI’s 

 Quick Scan Maturity Tool 

 Micro Gap-analyse voor smeertechnisch onderhoud 

Doelgroep 

 Onderhoudsspecialisten die conditiebewaking aan de hand van olie-analyse wensen 
uit te voeren. 

 Geen ervaring vereist. 

 Kennis van smering is een pluspunt. 

In samenwerking met 

 
 
Duur 1 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie IN-RCL1 
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 Lubrication Excellence voor gevorderden 

 
 
Onderhoud van installaties gaat huidig veel verder dan louter smeren 
en repareren.  
 
Slimme processen en methodieken worden aangewend om de 
betrouwbaarheid van installaties te optimaliseren.  
 
Deze 3-daagse cursus geeft diepgang inzake smeer technisch 
onderhoud en voorziet de deelnemer van de nodige competenties om 
het gelijk goed en duurzaam aan te pakken. 

Inhoud & Agenda 
 

Dag 1 

 

 Het positieve effekt van Proaktief Smeertechnisch Onderhoud & Engineering (PASTOE™) op de 

betrouwbaarheid van installaties 

Faalpatronen van installaties 

Waarom PASTOE™ een verantwoorde keuze vormt 

Identificeer je huidige strategie en de impact op “profitability” 

Differentiatie van de diverse onderhouds strategiën 

 Tribologie  

Wrijving, slijtage, smering 

Taak en rol van het smeermiddel 

De Stribeck-curve vertaalt naar installatie specifieke smeerbehoeften 

Interpretatie van de Kappa-waarde 

 Basisolie 

Formulering en API-groep van verschillende oliën 

Wanneer kiezen we voor welk type van basisolie 

Viscositeit, viscositeit index en gevolgen van verkeerde keuze 

Food-grade smeermiddelen en policy rond toepassingen 

Vuur-resistente smeermiddelen 

 Additieven 

Welke kritische rol spelen additieven 

Kenmerken van de verschillende additieven en keuze 

Wat werkt bij welke toepassing wel en niet  

Herstel bij deteoriatie 

 Vet 

Bouwstenen van smeervetten 

Vertaling van NLGI graad naar gebruik 

Toepassingsgerichte selektie en aanwending van smeervetten 

Methodieken rond smeren en hersmeren 

Compatibiliteit en effect van incompatibiliteit tussen verschillende smeermiddelen 
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Dag 2 

 

 Vertaling van datgene wat het smeermiddel ons vertelt: Olie analyse 

Welke verschillende bronnen van vervuiling zijn er 

Methodieken en huisregels inzake smeermiddel staalnames 

Olie Analyse als keuze: proaktief en/of preventief 

Integratie van onsite met offsite olie analyse 

Data interpretatie, Olie Analyse Tri-vector, trending, rapportering en alarm instellingen 

Bypass versus inline filtratie 

Rol van Olie Analyse in conditie bewaking 

Tips voor het plaatsen van onsite mini-labs 

 Opslag en distributie 

KISS & 5S 

Methodieken rond opslag en voorraad rotatie 

Smeermiddelen codering, wat er wel en niet werkt 

Parameters welke een invloed hebben op de levensduur van smeermiddelen 

Distributie van smeermiddelen, focus en blijf bij de les 

Smeerolie en –vet ronde 

Smeermiddelen conditie optimalisatie 

Dag 3 

  

 Proaktief Smeertechnisch Onderhoud en Engineering (PASTOE™) 

5J 

Hindernissen tijdens het PASTOE™ parcour 

Klassieke benchmark en assessment vs PASTOE™ pragmatische aanpak 

Opstellen van een business case 

Front-engineering reliability kits & checklists 

Stappen tot implementatie van een Smeertechnisch Onderhoud Cultuur 

Welke faktoren dragen ertoe bij om een geëngineered smeerplan en smeerprocedure op te stellen 

Essentie van Operator Care, Autonomous Maintenance, Single Point Lessons 

RCA en RCFA binnen PASTOE™, van symptoom bestrijding naar grond oorzaak aanpak 

Kwalifikaties en training programma’s 

Meten is weten: effectieve KPI’s 

 

In samenwerking met 

 
 

 

 

 

Duur 3 dagen 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie ADV- RCL3 
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 Inleiding tot MCA (Motor Circuit Analysis) 

Deze cursus is gericht naar mensen die zich bezig houden met conditie bewaking en hun kennis 
willen verruimen op het vlak van MCA (Motor Condition Analysis). Deze Cursus geeft u al een 
grondig inzicht over de typische faalmodussen voor een ruim waaier aan type motoren. Voor elke 
faalmodus zijn er soms verschillende meetmethodes. De moeilijkheid is hier de juiste en meest 
efficiënte te kiezen. Falende motoren hebben soms als oorzaak een power quality probleem. 
 

Inhoud 
 Kort overzicht Types Elektrische motoren 

(AC/DC) 

 Failure modes elektrische motoren 

 Introductie meetmethoden  

 Power Quality 

 

 

 

Leerdoelstelling 
 Onderscheid van de types motoren 

 Onderkennen problemen bij elektrische motoren 

 Mogelijkheden van de meetmethoden bij conditiebewaking motoren 

 Meetmethoden Laagspannings- versus Hoogspanningstesten 

 Voor en nadelen van de verschillende meetmethoden 

 Nut van Power Quality metingen 

Doelgroep 

 Onderhoudsspecialisten die conditiebewaking aan de hand van MCA wensen uit te 
voeren. Geen ervaring vereist. 

 

In samenwerking met 

 

 

 

 

 
Duur 1 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie IN-INTMCA 



 

 
TRAINING BROCHURE 2017 

 
 

 

eu.AlliedReliability.com 19 Copyright 2017 

Hoe de conditie van elektromechanische installaties in 

kaart brengen en opvolgen 

Eén van de doelstellingen van een moderne onderhoudsstrategie is te zorgen voor de 
hoge betrouwbaarheid van het machinepark. Predictief Onderhoud (Condition Based 
Maintenance) gebruikt verschillende technieken om de “gezondheid” van het machinepark 
in kaart te brengen zonder intrusief te zijn. Het zijn technieken zoals vibratieanalyse, 
ultrasoon analyse, thermografisch onderzoek, olieanalyse, enz. die het falen van de 
machine vroegtijdig kunnen opsporen. 

Inhoud 

• Elke techniek is leerzaam maar wat is de beste methode om ze te gebruiken? 
• Welke faalmodes kunnen gedetecteerd worden? 
• En met welke techniek? 
• Voor welke toepassing? 

 
*Asset Health Matrix is een matrix waarin de machines gekoppeld worden aan de juiste mix van inspectietechnieken gebaseerd op de aanwezige faalmodi. 

 
Deze driedaagse opleiding creëert competenties bij de deelnemers zodat ze basis Predictieve 
Technologieën voor elektrische en mechanische machines kunnen toepassen en integreren met 
andere strategieën. 
 

Leerdoelstelling 

• Opstellen van een elektrische en mechanische Asset Health Matrix*. 
• Weten hoe het Predictief Onderhouds Programma af te stemmen op de maturiteitsgraad. 
• Hoe te selecteren welke machines deel moeten uit maken van het Predictief 

onderhoudsprogramma. 
• Hoe te bepalen of een Preventieve Onderhoudstaak een toegevoegde waarde heeft. 
• Opstellen van een goede Preventieve Onderhoudstaak voor faalmodes die niet kunnen 

opgespoord worden met de geselecteerde Predictieve Technologieën.  

 

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor Managers, Ingenieurs, Werkvoorbereiders en Supervisors 
verantwoordelijk voor de creatie en implementatie van een onderhoudsstrategie. 
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Programma 

 
Identificatie van elektrische en mechanische 
faalmodes in: 

 AC en DC motoren 

 transformatoren 

 schakelapparatuur 

Identificatie van de valkuilen van iedere techniek 

 Vibratie-analyse leren gebruiken voor het 

opsporen van faalmodes in: 

 AC en DC motoren 

 mechanische toepassingen 

Ultrasoon-analyse (airborne & structure-borne) 

leren gebruiken voor het opsporen van faalmodes 

in: 

 AC en DC motoren 

 transformatoren 

 schakelapparatuur  

 mechanische toepassingen 

 Olie-analyse leren gebruiken voor het opsporen 

van faalmodes in: 

 transformatoren 

 mechanische toepassingen 

Thermografisch onderzoek leren gebruiken voor 

opsporen van faalmodes in: 

 AC en DC motoren 

 transformatoren 

 schakelapparatuur  

 mechanische toepassingen 

Motor Circiut Analyse (on-line/off-line) leren 

gebruiken voor het opsporen van faalmodes in: 

 motoren 
 transformatoren 

           

 

 

 

 

Duur 3 dagen 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie BEMARG/EMPDEV 
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Hoe een Faalmodus gedreven onderhoudsplan opstellen? 

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u alle principes en technieken kennen om een Faalmodus 
gedreven onderhoudsplan op te stellen. Daarbij is het belangrijk dat er een balans is tussen het 
risico van falen en de investering voor het opstellen en uitvoeren van onderhoudstaken. Deze 
opleiding creëert competenties bij de deelnemers zodat ze de gepaste Predictieve Technologieën 
kunnen selecteren voor de aanwezige Faalmodus 

Programma 

 Introductie: Hoe identificeer je verbeterings initiatieven? 

 De principes van PdM en waarom deze zo krachtig zijn 

 Definitie van een 

o Faalmodus 

o faaleffect 

o root cause 

 Introductie van verschillend Faalmodus analyse technieken (RCM, FMEA, AHA) 

 Hoe de juiste Faalmodus-analyse-techniek selecteren? 

 Identificatie van de fundamentele vereisten noodzakelijk om een onderhoudsplan op te stellen 

 Opstellen van een asset health matrix. 

 Hoe machines selecteren die deel moeten uitmaken van Predictief Onderhoudsprogramma 

 Hoe maak je een balans tussen de hoeveelheid predictieve en preventieve taken? 

 Hoe integreer je een nieuw onderhoudsplan met het bestaande onderhoudsplan? 

 Gebruik van volgende technieken voor het opsporen van failure modes: 

o ultrasoon analyse (airborne & structure-borne), 

o thermografie 

o olie-analyse 

o vibratie analyse 

 Identificatie van veel voorkomende fouten voor iedere technologie 

 Hoe een predictief programma opstarten (training en hardware noden) 

 Inleiding tot asset health en hoe deze te meten. 

 Oefeningen rond functionele hiërarchie en FMEA 

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor Managers, Ingenieurs, Werkvoorbereiders en Supervisors 
verantwoordelijk voor de creatie en implementatie van een onderhoudsstrategie. 
 

In samenwerking met 

 
 
Duur 2 dagen 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie BEMARG/FMDEMP 



 

 
TRAINING BROCHURE 2017 

 
 

 

eu.AlliedReliability.com 22 Copyright 2017 

De Fundamenten van Reliability Engineering 

 
 
Tijdens deze 3-daagse opleiding komt u te weten 
wat de basisprincipes zijn om uw asset en 
maintenance management duurzaam te verbeteren. 
 

Programma 

 De belangrijke principes achter 

betrouwbaarheidscijfers; 

 Kerncijfers in onderhoud interpreteren en gebruiken; 

 Betrouwbaarheidscijfers gebruiken om het asset management te verbeteren; 

 De filosofie achter “Life Cycle Costing” (LCC); 

o Hoe een LCC aanpakken 

o Hoe de “Net Present Value” berekenen 
 Hoe de “Five Why” methode van storingsonderzoek beheersen; 
 Hoe “Logic Trees” toepassen om menselijke, technische en latente oorzaken van storingen te 

ontdekken; 
 Het belang van RCM: 

o Basis filosofie 

o “Failure Modes & Effects Analysis” (FMEA) voor RCM 

o Hoe gevolgen van storingen inschatten 

o Het verschil tussen “FMEA” en “Failure Modes Effects and Criticality Analysis” (FMECA) 

o Het gebruik van condition monitoring om mechanische, elektrische en statische storingen te 

identificeren 

o De klassieke valkuilen van iedere predictieve technologie 

o Het gebruik van de “Monte Carlo” simulatie bij RCM en beschikbaarheidsanalyses 

o “Human Factors Engineering” (HFE) en betrouwbaarheid 

o Gebruik en belang van F.R.A.C.A.S. (Failure Reporting Analysis” and “Corrective Action System) 

Doelpubliek 

 Plant engineers, Productie managers, Maintenance managers 
 Top level maintenance technicians, Reliability & Maintenance engineers 
 Iedereen die betrokken is bij het verhogen van de betrouwbaarheid van installaties. 

In samenwerking met 

 
 
 Duur 3 dagen 

 Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

 Referentie BEMARG/DFVRE 
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Hoe een Maintenance Decision Model opzetten  

met LCC en KPI's  
 
Onderhoudsverantwoordelijken nemen elke dag 
beslissingen, doen (verbeter)voorstellen naar het 
management. Niet zelden gebeurt dit met veel 
overgave, maar weinig kwantitatieve onderbouwing, 
laat staan financiële. Life Cycle Costing (LCC) is een 
methode om oplossingen te formuleren op maat van 
de directie of financieel verantwoordelijken. Het 
gebruik van Key Performance Indicators (KPI’s) is 
een goede manier om in de juiste richting te 
evolueren, maar de geschikte informatie is niet altijd 
voorhanden. 

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u een gebalanceerd systeem van kerncijfers op te zetten met 
respect voor de feitelijke levensfase van uw installatie. Het correct gebruik van financiële 
indicatoren is een troef bij het voorstellen en evalueren van verbeteringsvoorstellen. Tevens 
besteedt de opleiding tijd aan de sterk opkomende methodiek van Risk-Based Decision Making. 

Bent u Maintenance of Engineering Manager, Reliability Engineer of Maintenance Supervisor, 
planner of coördinator? Dan zal deze opleiding u helpen te leren werken met KPI's of uw gebruik 
van KPI's naar een hoger niveau tillen. 

Leerdoelstellingen 

 Weten welke modellen aan de grondslag van een KPI systeem liggen 
 Weten welke criteria gelden voor KPI’s 
 De gangbare KPI’s voor een onderhoudsproces kennen 
 Begrippen zoals Leading, lagging en balancing begrijpen en kunnen gebruiken 
 Life Cycle Costing (LCC) begrijpen 
 Het verschil tussen standaard kostenberekening en LCC kennen 
 De totale 'Cost of Ownership kunnen berekenen 
 Weten wat de concepten 'Net Present Value’ (NPV) en Internal Rate of Return' (IRR) inhouden 
 NPV en IRR kunnen berekenen 
 Onderhoudsactiviteiten in financiële termen kunnen weergeven 
 Weten wat Risk-Based Decision Making inhoudt en hoe dit toegepast kan worden 

Programma 

Wat ga ik leren? 

 Het verschil tussen een procesmodel, een innovatiemodel, policy deployment en een balanced 
score card 

 Het effect van KPI’s op het gedrag van medewerkers. Te zien als een katalysator, maar ook als 
een mogelijk risico 

 Het begrijpen van het verschil tussen ‘leading’ en ‘lagging’ indicators en het belang van een 
goede balancering tussen KPI’s. 

 Begrijpen hoe kerncijfers en KPI’s doorheen de organisatie (kunnen) evolueren. 
 Gangbare indicatoren voor onderhoud 
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 Kennisname van referentiedocumenten zoals deze van het EFNMS (European Federation of 
National Maintenance Societies) en SMRP (Society for Maintenance & Reliability Professionals). 

 Het belang van Life Cycle Costing (LCC)? 
 Het bepalen van de totale 'Cost of Ownership? 
 Werken met 'Net Present Value’ (NPV), Return On Investment (ROI) en ‘Break-even analysis’ 
 Concept van risk-based decision making 

Wat ga ik kunnen? 

 Een stappenplan opstellen voor het proces om KPI’s op te zetten die de huidige prestaties 
kunnen verbeteren. 

 KPI’s selecteren in functie van de maturiteitsfase. 
 Scorekaarten ontwikkelen zodat kerncijfers resultaat gedreven gebruikt kunnen worden zonder 

conflicten. 
 Hoe kerncijfers en KPI’s berekend worden volgens bedrijfs- en industriestandaards. 
 Wat de vereisten, bronnen, en verantwoordelijkheden zijn voor veelgebruikte kerncijfers en 

KPI’s. 
 Opmaken van een herstel versus vervang vergelijk op basis van financiële data 
 Vergelijkingen maken tussen alternatieve aankoopscenario’s op basis van een cost of ownership 
 Verbeteringsvoorstellen uitwerken met voldoende financiële onderbouwing. 

Doelpubliek 

 Maintenance and Engineering Managers 
 Maintenance and Reliability Engineers 
 Corporate Maintenance and Reliability Managers 
 Maintenance Supervisors 
 Planners, Coordinators 

In samenwerking met 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duur 2 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie BEMARG/MDM 
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Hoe uw onderhoudsbuget opstellen en de kosten opvolgen 
 
De doelstelling van deze cursus is het aanleren van 
fundamentele principes over hoe een onderhoudsbudget 
te creëren en de kostenbeheersing te verzekeren. De 
bedoeling is de onderhoudswerkzaamheden te 
optimaliseren en de daaruit voortvloeiende 
kostenbesparingen te garanderen. Deelnemers zullen in 
staat zijn om de toepassing en integratie van een 
basisonderhoud budgettering en kostenbeheersing te 
begrijpen. 

Leerdoelstellingen 

 Inzicht in een aantal fundamentele financiële aspecten zoals “Supply Chain”, conversie kosten, 
kapitaalsuitgaven, variabele kosten, vaste kosten, budgettering, controlling, “Life Cycle Cost” 
(LCC) etc .. 

 Wat het doel, de behoefte en verwachtingen van een onderhoudsbudget zijn. 
 Inzicht in de basisprincipes en de structuur van een onderhoudsbudget. 
 Specifieke onderhoudskosten van andere kosten te onderscheiden. 
 Welke aanpak voor een budgettaire strategie? op “Asset” niveau of W.O. niveau? 
 Begrip van de "Zero Based Budget" versus een historisch of een herhaald budget. 
 Hoe een aangepast onderhoudsbudget voor uw bedrijf te creëren. 
 Hoe feiten, cijfers en gegevens verzamelen die nodig zijn om een onderhoudsbudget te creëren. 
 Hoe doelen en financiële KPI’s bepalen. 
 Hoe onderhoudskosten te beheersen tegenover het onderhoudsbudget. 
 Het juiste inzicht hebben in de relatie tussen onderhoudskosten en beste praktijken, zoals 

reactieve onderhoudskosten versus preventieve onderhoudskosten. 
 Hoe onderhoudswerkzaamheden optimaliseren op basis van financiële KPI’s en zo de 

onderhoudskosten te verbeteren. 
 Hoe continue verbeteringsactiviteiten ondersteunen om onderhoudskosten te verlagen. 
 Wat zijn de drempels en zwakke punten die moeten overwonnen worden om een passend 

onderhoudsbudget te garanderen en de daaruit voortvloeiende besparingen te bereiken. 
 Hoe een onderhoudsbudget tegenover het management te verdedigen en hoe het te delen met 

de onderhoudsploeg. 

Doelpubliek 
Deze opleiding is geschikt voor Managers, Ingenieurs, Werkvoorbereiders en Supervisors 
verantwoordelijk voor het budgetteren en controle van de onderhoudskosten. 

In samenwerking met 

 

 
Duur 2 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie BEMARG/HOBO 
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Operator Care als sleutel tot onderhoudsoptimalisatie (on-site) 

Bent u op zoek naar een manier uw installatie naar een hogere betrouwbaarheid te brengen? Deze 

private opleiding verduidelijkt hoe Operator Care u daarmee kan helpen. Hier komt u te weten wat 

de noodzakelijke elementen zijn om een succesvol Operator Care proces op te starten en te 

behouden. Afwijkingen, visuele controles, OPL’s (one point lessons), 5 Why’s ...                       

Straks weet u wat het is, waarvoor ze dienen en hoe u en uw team eraan kunnen beginnen. 

Programma 

 De plaats van Operator Care binnen het geheel van 

Onderhoud en Reliability Excellence 

 Wat is Operator Care? En wat is het niet... 

 De verdeling van de verschillende verantwoordelijkheden en 

rollen 

 Het onderscheid tussen afwijkingen en falingen 

 Het gebruik van afwijkingslabels, 5S 

 Het hoe en waarom van inspectiestandaarden 

 Wat zijn visuele controls en hoe maken ze Operator Care 

gemakkelijker? 

 De plaats en de rol van het Operator Care bord 

 Hoe ‘One Point Lessons’ (éénpuntslessen) opstellen 

 5 why en zijn rol binnen Operator Care  

 Operator Care audit 

 Welke KPI’s kan je gebruiken als stuwende kracht.  

Leerdoelstellingen 

 De rollen en verantwoordelijkheden te beschrijven van de verschillende medewerkers die 

deelnemen aan de Operator Care programma. 

o Zodat u ze zelf kan gebruiken in de opzet van uw Operator Care organisatie 

 De effecten te beschrijven die apparatuur-afwijkingen hebben op de veiligheid, 

productiecapaciteit en kwaliteit van het product 

o Zodat u kunt verantwoorden en documenteren waarom u bepaalde inspecties in wil 

voeren. 

 Een Operator Care bord te maken en te gebruiken als enabeler van je Operator Care proces 

o Zodat u het Operator Care bord kan gebruiken als stuwende kracht en 

communicatiemiddel voor je successen 

 Het 5 why process te beschrijven en gebruik te maken van het 5 Why formulier 

o Zodat u het gebruik van 5 why kan starten op uw site 

 Eenpuntslessen op te stellen en visual controls te ontwikkelen 

o Zodat u ze succesvol kan ontwikkelen en aanbrengen als ondersteuning van uw 

Operator Care inspecties 
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 De voortgang van een Operator Care zone door middel van KPI's en audits op te volgen. 

o Zodat u weet waar u moet bijsturen om je Operator Care programma op koers te 

houden.  

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor: 

 Managers 

 Ingenieurs 

 Supervisors 

 En teamleaders uit zowel onderhoud als productie. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duur 2 dag 

Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

Referentie BEMARG/OC 
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Werkuitvoeringsbeheer + Outage!  

Voorbereiden,  plannen en coördineren van routinewerken en Stilstanden 

Reageren op breakdowns, werken voorbereiden, op schema zitten voor de uitvoering van uw PM 

plannen, stilstanden voorbereiden en binnen de gegeven tijd uitvoeren... Als onderhoud hebt u vele 

targets. Met effectievere werkvoorbereiding en planningsprocessen en een gestructureerde aanpak 

van uw stilstand kan u uw sleuteltijd gevoelig verhogen. Duizenden uren kunnen geoogst worden 

door eliminatie van activiteiten zonder toegevoegde waarde. 

                                          

In deze opleiding leert u hoe u uw Werkvoorbereidings- en Planningsprocessen voor uw dagelijks 

onderhoud en stilstanden op elkaar afstemt, het maximum haalt uit uw onderhoudsteam door 

verhoging van effectiviteit en performantie en hoe u belangrijke stappen zet in uw stilstand 

processen op weg naar een ‘vertical start-up’.   

Outage! 

...is een uniek en interactief business-simulatie-spel dat een onderhoudstilstand simuleert met zijn 

typische problemen van spare parts, personeelsbeperkingen, kwaliteitscontrole, contractors, 

planning dilemma’s, work orders, risico’s enz.. Het is een leuk spel, maar drijft niettemin de 

fundamentele concepten en betekenisvolle benadering strategieën voor een stilstand. Bovendien 

versterkt het werkvoorbereiding- en planningsconcepten en best practices. 
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Leerdoelstellingen 

 U hebt Kennis en begrip van 

 Kernwaarden en voordelen van werkbeheer 

 De verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

 De verschillende stappen in werkbeheer 

 Werkorder analyse en het continu verbeteringsproces van uw onderhoudsplan 

 De inhoud van een taakplan (jobplan) 

 Berekenen en omgaan met Backlog 

 Het routine planningsproces 

 De verschillen tussen routine en stilstandwerkbeheer 

 Het kritieke pad 

 De risico’s van een stilstand 

 De verschillende fazen in het stilstandsproces.  

 U weet hoe u uw werkorderproces en stilstandproces moet meten en evalueren 

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor Onderhoudsmanagers, Werkvoorbereiders en Planners 
Maintenance Supervisors / Coördinatoren, Reliability en Maintenance Engineers, 
Magazijnverantwoordelijken en Stilstand Managers 

 
In samenwerking met 

 

 

 

 

 

 

 

 Duur  3 dagen inclusief Outage! Simulatie spel 

 Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

 Referentie BEMARG/PSO 
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Praktische workshop: Routine werk- en werkuitvoeringsbeheer 

Voorbereiden, plannen en coördineren van dagelijkse werken 

Nu, meer dan ooit, wordt van uw Onderhoudsteam verwacht dat het effectiever en performanter is 

met minder mensen. Dit is geen tijdelijke personeelscrisis, maar de realiteit in onze huidige 

economie.  

 

Er is een oplossing. Met effectievere 

werkvoorbereiding en planningsprocessen kan 

u uw sleuteltijd verhogen en met 30 mensen de 

output van 47 leveren. Duizenden uren kunnen 

geoogst worden door eliminatie van activiteiten 

zonder toegevoegde waarde. 

 

 

In deze interactieve workshop leert u hoe u uw Werkvoorbereidings- en Planningsprocessen voor 

uw dagelijks onderhoud op elkaar afstemt en het maximum haalt uit uw onderhoudsteam door 

verhoging van effectiviteit en performantie.  

Leerdoelstellingen 

 U verkrijgt Kennis en begrip van  

o Kernwaarden en voordelen van werkbeheer 

o De verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

o De verschillende stappen in werkbeheer 

o Werkorder analyse en het continu verbeteringsproces van uw onderhoudsplan 

 U bent in staat  

o Een geschikte job plan template aan te maken voor jouw noden 

o Backlog te berekenen en er mee om te gaan 

o Het routineplanningsproces op jou site op te zetten en te verbeteren. 

 U weet hoe u uw werkorder proces moet meten en evalueren? 

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor Onderhoudsmanagers, Werkvoorbereiders en Planners 
Maintenance Supervisors, Coördinatoren, Reliability en Maintenance Engineers, maar 
ook Productiesupervisors en Magazijnverantwoordelijken 

 
 Duur  2 dagen 

 Handboek Nederlandstalige syllabus inbegrepen 

 Referentie BEMARG/DPS 
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Cursusprogramma 

Trillingsanalyse 

Start End Training Locatie Taal 

7/03/17 7/03/17 Inleiding tot trillingsanalyse Leuven Nederlands 

21/03/17 22/03/17 Trillingsanalyse voor gevorderden Leuven Nederlands 

25/04/17 27/04/17 ISO 18436: Trillingsanalyse level I Leuven Nederlands 

15/05/17 19/05/17 ISO 18436: Trillingsanalyse level II Leuven Nederlands 

26/09/17 26/09/17 Inleiding tot trillingsanalyse Leuven Nederlands 

9/10/17 13/10/17 ISO 18436: Trillingsanalyse level II Leuven Nederlands 

14/11/17 15/11/17 Trillingsanalyse voor gevorderden Leuven Nederlands 

04/12/17 08/12/17 ISO 18436: Trillingsanalyse level III Leuven Nederlands 

 

Thermografie 

Start End Training Locatie Taal 

30/01/17 03/02/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Antwerpen Nederlands 

09/03/17 09/03/17 Inleiding tot Thermografie metingen Antwerpen Nederlands 

20/03/17 24/03/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Amersfoort Nederlands 

15/05/17 19/05/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Antwerpen Nederlands 

26/06/17 30/06/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Amersfoort Nederlands 

25/09/17 29/09/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Amersfoort Nederlands 

23/10/17 27/10/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Antwerpen Nederlands 

20/11/17 24/11/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 2 Amersfoort Nederlands 

11/12/17 15/12/17 ISO 18436-7: Thermografie Level 1 Amersfoort Nederlands 
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Ultrasoon 

Start End Training Locatie Taal 

09/03/17 09/03/17 Inleiding tot Ultrasoon analyse  Antwerpen Nederlands 

15/05/17 19/05/17 Ultrasoon Level 1 Almelo Nederlands 

23/10/17 27/10/17 Ultrasoon Level 1 Vilvoorde Nederlands 

02/10/17 06/10/17 Ultrasoon Level 2 Almelo Engels 

 

Reliability Centered Lubrication 

Start End Training Locatie Taal 

24/02/17 24/02/17 Inleiding tot Lubrication Excellence  Antwerpen Nederlands 

18/04/17 20/04/17 Lubrication Excellence voor gevorderden Antwerpen Nederlands 

06/10/17 06/10/17 Inleiding tot Lubrication Excellence  Antwerpen Nederlands 

28/11/17 30/11/17 Lubrication Excellence voor gevorderden Antwerpen Nederlands 

 

Motor Circuit Analysis 

Start End Training Locatie Taal 

10/03/17 10/03/17 Inleiding tot MCA  Antwerpen Nederlands 

18/10/17 18/10/17 Inleiding tot MCA  Antwerpen Nederlands 

 

Work Execution Management 

Start End Training Locatie Taal 

26/04/17 27/04/17 
Werkvoorbereiding en planning van dagelijkse 
onderhoudstaken Antwerpen Nederlands 

26/09/17 28/09/17 
Planning & Scheduling van dagelijks 
onderhoud en stilstanden Antwerpen Nederlands 
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Reliability Engineering 

Start End Training Locatie Taal 

01/02/17 02/02/17 
Hoe een Maintenance Decision Model 
opzetten met LCC en KPI's Antwerpen Nederlands 

10/05/17 11/05/17 
Hoe een faalmodus gedreven onderhoudsplan 
opstellen? Antwerpen Nederlands 

06/06/17 08/06/17 De Fundamenten van Reliability Engineering Antwerpen Nederlands 

19/09/17 21/09/17 
Hoe de conditie van elektromechanische 
installaties in kaart brengen en opvolgen Antwerpen Nederlands 

16/10/17 17/10/17 
Hoe uw onderhoudsbuget opstellen en uw 
kosten opvolgen Antwerpen Nederlands 

29/03/17 30/03/17 
Strategisch beheer van kritische onderdelen 
en 'Obsolete' (nieuw vanaf begin 2017) Antwerpen Nederlands 

 

Operations 

Start End Training Locatie Taal 

Op aanvraag Op aanvraag 
Operator Care als sleutel tot 
onderhoudsoptimalisatie Antwerpen Nederlands 

 

Deze opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Voor meer info contacteert: bart.demoor@alliedreliability.com  
 

 De cursusdata zijn de data zoals ze op dit ogenblik gekend zijn, en onder voorbehoud.  

 Gelieve de website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.  

 Lunch is inbegrepen. 

  

mailto:bart.demoor@alliedreliability.com
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Prijzen 2017 

Code Omschrijving Dagen Prijs 

TR-VIB1 Inleiding tot trillingsanalyse 1 520,00 € 

TR-VIB2 Trillingsanalyse voor gevorderden 2 840,00 € 

TR-ISO1 ISO 18436: Mobius level I (incl. examen) 3 1.600,00 € 

TR-ISO2 ISO 18436: Mobius level II (incl. examen) 4,5 2.400,00 € 

TR-ISO3 ISO 18436: Mobius level III (incl. examen) 5 2.700,00 € 

TR-ISOX Enkel examen of hercertificatie ISO trillingsanalyse Cat I 0,5 320,00 €  

TR-ISOX Enkel examen of hercertificatie ISO trillingsanalyse Cat II 0,5 385,00 €  

TR-ISOX Enkel examen of hercertificatie ISO trillingsanalyse Cat III 0,5 450,00 €  

TR-USi Inleiding tot Ultrasoon  0,5 295,00 € 

TR-US1 Ultrasoon Analyse Level I 5 1.195,00 € 

TR-US2 Ultrasoon Analyse Level II 5 1.695,00 € 

TR-IRi Inleiding tot Thermografie 0,5 295,00 € 

TR-IR1 Infrarood Thermografie Level I 4,5 2.000,00 € 

TR-IR2 Infrarood Thermografie Level II 4,5 2.100,00 € 

TR-ISOX Enkel examen of hercertificatie ISO Thermografie  0,5 345,00 €  

IN-RCL1 Inleiding tot Reliability Centered Lubrication  1 595,00 € 

BEMARG-LEG Lubrication Excellence voor gevorderden 3 1.995,00 € 

IN-INTMCA Inleiding tot MCA 1 595,00 € 

BEMARG/EMPDEV Hoe de conditie van elektromechanische installaties … 3 1.995,00 € 

BEMARG/FMDEMP Hoe een Faalmodus gedreven onderhoudsplan opstellen 2 1.595,00 € 

BEMARG/DFVRE De Fundamenten van Reliability Engineering 3 1.995,00 € 

BEMARG/MDM Hoe een Maintenance Decision Model opzetten … 2 1.595,00 € 

BEMARG/ Werkuitvoeringsbeheer + Outage Simulatie 3 1.995,00 € 
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 Inschrijving per Fax +32 16 40 01 37 of e-mail Christine.otte@AlliedReliability.com 

 Deze prijzen zijn geldig voor de opleidingen, gegeven in de regio Vlaanderen en Nederland, en met de vermelde 

tijdsduur. 

 Cursusprijs bevat cursusboek, lunch en certificaat voor ISO-cursus trillingsanalyse, thermografie en ultrasoon. 

 Bij inschrijving van een 2de persoon uit hetzelfde bedrijf voor opleidingen van het type TR-VIB en ISO is er een 

korting van 10% voorzien. 

 Prijzen zijn exclusief BTW (21%) 

 

 

mailto:Christine.otte@AlliedReliability.com
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Inschrijvingsformulier 

Firma     

Naam     

Adres     

Postnr   Plaats    

Tel.   

Fax.   

 

Wenst volgende personen in te schrijven voor een trainingsseminarie: 

Cursus   

Data   

 

Naam Voornaam Functie 

1   

2   

3   

4   

Datum   Handtekening   

 

Gelieve dit formulier uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus terug te zenden per fax 
(+32/16.40.01.37) of e-mail (Christine.Otte@alliedreliability.com) 

Allied Reliability Group Emea 
Interleuvenlaan 64, 

3001 Heverlee 
TEL +32.16.40.01.36 
FAX: +32.16.40.01.37 

Bestelling nr°:  

 

Bestelling nr°:  
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